
8. stjórnarfundur EBAK þriðjudaginn 10. janúar 2023 kl. 16.    

Mætt: Hallgrímur Gíslason, Torfhildur S. Þorgeirsdóttir, Sigurður Harðarson, Friðrik Vagn 

Guðjónsson, Helgi Aðalsteinsson, Helga Eymundsdóttir, Birgir Björn Svavarsson, Eva B. 

Magnúsdóttir og Elín S. Antonsdóttir. 

Forföll: Margrét Marvinsdóttir. 

Fundargerð: 

1. Formaður setti fund 

2. Fundargerð stjórnar frá 15. desember tekin fyrir og samþykkt með athugasemd. 

3. Næsti stjórnarfundur ákveðinn þriðjudaginn 7. febrúar kl. 16. 

4. Viðvera: 

a. 11. janúar í Birtu – Eva Magnúsdóttir 

b. 18. janúar í Birtu – Torfhildur Þorgeirsdóttir 

c. 25. Janúar í Birtu – Helgi Aðalsteinsson 

d. 1. febrúar í Birtu – Friðrik Vagn Guðjónsson 

e. 1. febrúar í Sölku – Birgir B. Svavarsson 

5. Starfsemin: 

a. Kynning á starfseminni framundan fer fram 19. janúar í Birtu og Sölku 

b. Sigurður kynnti könnun sem er í gangi á vegum ferðanefndar. Árlegur kostnaður við leigu 

á forriti sem er notað er 53.988 kr. Rætt var um að bjóða öðrum nefndum afnot að því 

gegn vægu gjaldi. 

6. Húsnæðismál: 

a. Fram kom að enn er óvíst hvort heima/stuðningsþjónusta bæjarins flytur úr Bugðusíðu. 

7. Aðalfundur: 

a. Aðalfundur ákveðinn 28. mars. Undirbúningur ræddur. 

8. Önnur verkefni: 

a. Umræður voru um kynningar og fræðslufund um Virk efri ár sem haldinn var í Birtu þann 

9. janúar sl. Fundurinn var vel sóttur.  Þá mun allsherjarfundur verða í Hofi sunnudaginn 

29. Janúar þar sem kynntir verða ýmsir möguleikar til hreyfingar fyrir eldra fólk. Í boði 

verður að skrá sig á námskeið á staðnum. 

b. Sigurður kynnti hugmynd sína um að reynt verði að komast í kynni við borgara af erlendu 

bergi og hvernig hægt væri að kynna fyrir því starfsemi og möguleika EBAK. Samþykkt að 

hálfu stjórnar. 

9. Önnur mál: 

a. Umræður um æskilega samvinnu nefnda sem gæti uppskorið skilvirkara starf. Breytingar á 

starfslýsingum þriggja nefnda vegna samvinnunnar voru samþykktar. 

b. Samþykkt var tillaga um móttöku og fræðslu nýrra meðlima í stjórn og nefndum félagsins. 

Ekki frekar útfært að sinni. 

Fleira ekki gert – fundi slitið. 

Fundarritari: Elín S. Antonsdóttir 


